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Zondag 29 januari 
Voorganger: Proponent Rens de Ronde   
 
 
Orgelspel, binnenkomst, welkom en mededelingen 
 
(staande) Lied: NLB 92: 1, 2, 7  

1 
Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den HERE prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 

2 
Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des HEREN.

7 
Zoals de cederbomen 
hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, 
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 

 
 
Overdracht dienst, stilte, votum en groet 
 
Lied van schuldbelijdenis: NLB 859: 1, 2  
 

1 
Schuldig staan wij voor U, Heer, 
schuldig, onweersproken. 
Tel de duizendmaal dat wij 
U hebben ontbroken. 
Zie ons aan: / onze naam 
had Gij opgeschreven 
in uw boek des levens. 
 
 

2 
Doorgang hebben wij ontzegd 
aan wie wilden leven, 
mensen keer op keer ontrecht, 
steen voor brood gegeven, 
God, blijf Gij / toch nabij: 
dat Gij ons verleden 
nieuw herschrijft met vrede! 
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Genadeverkondiging en gebodslezing 
 
Lied van toewijding: NLB 859: 3, 4 
 

3 
Zwijgend in de eigen schuld 
duchten wij het duister. 
Gij onthult ons uw geduld 
als uw liefde luistert. 
Wil de klacht / dat de nacht 
dood loopt in ons vragen, 
verre van ons dragen. 
 

4 
Onze ontrouw hebt Gij ver 
achter U geworpen. 
Gij verheft uw aangezicht 
als de nieuwe morgen. 
Uw gericht / schept ons licht, 
waar wij onze wegen 
kiezen met uw zegen. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Gesprek met de kinderen, aansteken kaars,  
zingen kinderlied: HemelHoog 582a  
 

Dit is de dag, 
dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, 
die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij, 
wees daarom blij 
en zing verheugd, 
en zing verheugd. 
 

 
Refrein 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij en zing verheugd. 
Dit is de dag, 
dit is de dag 
die de Heer ons geeft. 

 
Schriftlezing (door lector): Mattheüs 5:1-12 
 
Bergrede 
51Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen 
om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
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8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo 
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
 
Lied: NLB 1001: 1, 2  
 

1 
De wijze woorden en het  groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
 
2 
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 
 
Schriftlezing (door lector): 1 Korinthe 1:18-25 
 
18De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die 
worden gered is het de kracht van God. 19Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid 
van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ 20Waar is de 
wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid 
van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, 
heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven 
te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22De Joden vragen om wonderen en 
de Grieken zoeken wijsheid, 23maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden 
aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als 
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Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25want het dwaze van God is wijzer dan 
mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 
 
 
Lied: NLB 1001: 3 

 
Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 

 
 
Preek 
 
Lied: HemelHoog 334  
 

1 
God keert alles om 
en brengt de hemel hier. 
Onze koning maakt Zich 
kwetsbaar als een kind. 
God keert alles om 
en is in zwakheid sterk, 
als Hij door een weg 
van lijden overwint. 
 

 
Refrein 
 
Hoe verheven zijn wegen, 
hoe omvangrijk zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, 
wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, 
daar keert God alles om. 

 
2 
God keert alles om 
en brengt ontheemden thuis. 
Wie alleen is wordt 
door liefde vergezeld. 
God keert alles om 
en geeft vermoeiden rust. 
Wat gebroken is 
wordt in zijn naam hersteld. 
 
Refrein 
 

3 
God keert alles om 
en leidt ons naar het kruis, 
waar Hij liefdevol 
de zondaar heilig maakt. 
God keert alles om 
en laat door Jezus zien, 
dat de hemel met 
zijn komst de aarde raakt. 
 
Refrein 
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Collecten 
De eerste collecte is bestemd voor Amcha Nederland 
AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van 
psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de 
verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en 
vervolging door het Nazi-regime (1933-1945). 
AMCHA biedt psychosociale hulp vanuit behandelcentra verspreid over heel Israël. 
 
Amcha, waarom juist nu? 
Veel van de bijna 200.000 overlevenden van de Holocaust die tegenwoordig in Israël wonen, 
waren kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog die plotseling verlies, verlating, honger en 
vervolging leden. Na de oorlog hebben ze alles in het werk gesteld om hun verwoeste leven 
weer op te bouwen, maar dat lukte niet allemaal. Velen blijven worstelen met hun 
traumatische verleden. 
 
Interessant is dat, hoewel de eerste prognoses wezen op de verwachte daling van de vraag 
naar onze diensten, de afgelopen jaren het aantal overlevenden dat zich tot ons wendt, blijft 
groeien. In 2005 bedienden we 8.500 personen; in 2010 bedienden we 13.450 personen en 
nu bedienen we 20.000 personen. Dit wordt verklaard door het feit dat naarmate de 
overlevenden ouder worden en geconfronteerd worden met extra uitdagingen en verliezen, 
zoals het verliezen van een echtgenoot of het verliezen van fysieke of mentale capaciteiten, 
hun behoeften toenemen en hun ondersteuningsnetwerk beperkter wordt. 
 
De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Lied: NLB 422  
 
1 
Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
 

2 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
 

3 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 
Zegen (gevolgd door 3x amen) 


